
 

 
 

 

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ 

GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS 

 
 

 

“3ο SITIA GEOPARK TRAIL” 
 

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 
 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), O 
Δήμος Σητείας, με την οργανωτική υποστήριξη  του  Οργανισμού  Aνάπτυξης  Σητείας  
Ο.Α.Σ.) προκηρύσσουν τους αγώνες ορεινού τρεξίματος και πεζοπορίας, του “3ου Sitia 
Geopark Trail”. Ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 13η Οκτωβρίου 2019. 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Η συμμετοχή των αθλητών είναι δωρεάν 

ΠΑΡΟΧΕΣ: 

• Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν δίπλωμα συμμετοχής των αγώνων. 

• Οι συμμετέχοντες στον δρόμο των 24 και 6 χιλιομέτρων θα εφοδιαστούν από τους 
διοργανωτές με ηλεκτρονικό τσιπ για την καταμέτρηση του χρόνου τους. 

• Τροφοδοσία με νερά και χυμούς κατά τη διαδρομή. 

• Αθλοθετήσεις με κύπελλα και μετάλλια για τους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας, 
αναμνηστικών δώρων και μετάλλια του Γεωπάρκου σε όλους τους συμμετέχοντες, 
τεχνικό μπλουζάκι με το λογότυπου του αγώνα. 

• Υγειονομική κάλυψη αγώνα. 

• Προσφορά έκπτωσης 10% στους συμμετέχοντες σε όλα τα εστιατόρια και τις 
καφετέριες της Κάτω Ζάκρου 

• Στον τερματισμό κάθε αγώνα θα υπάρχουν νερά, χυμοί και μικρός μπουφές για όλους 
τους συμμετέχοντες. 

• Προσφορές ξενοδοχείων Κάτω Ζάκρου: 
Α) Ξενοδοχείο Coral Νίκου Περάκη 10% 
Β) Ξενοδοχείο Yiannis Retreat Γιάννη Αϊλαμάκη 10% 
Γ) Terra Minoica Στέλλας Αϊλαμάκη 30% και στον πρώτο νικητή του αγώνα των 24  
χμ. μία διήμερη διανυκτέρευση (αξίας 280 €) 

• Προσφορές εστιατορίων Σητείας: 
Da Giorgio, Sitia Beach, Τζιβαέρι, Ζιαφέτι, Οινοδείον: έκπτωση 10% 

• Προσφορές ξενοδοχείων Σητείας: 
ITANOS, FLISVOS, ELYSEE 25% 
SITIA BEACH 20% 

 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 

 
Δρόμος 24 χιλιομέτρων 

 
ΑΝΔΡΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΩΝ: γεννημένοι 2000-1978, 1977-1962, 1962 και μεγαλύτεροι. 

 
Δρόμος 6 χιλιομέτρων 

 
ΑΝΔΡΩΝ –ΓΥΝΑΙΚΩΝ: γεννημένοι 2006-1978, 1977-1962, 1962 και μεγαλύτεροι. 



Δρόμος 1000μ. 

 
Αγοριών –Κοριτσιών δημοτικών σχολείων-A’ Γυμνασίου: γεννημένοι 2007-2008-2009-2010 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 
Οι δηλώσεις συμμετοχής και για τις δύο διαδρομές, όπως και για την πεζοπορία, γίνονται 
ηλεκτρονικά μέχρι τις 15:00 της Παρασκευής 11/10/2019, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας 
που υπάρχει στον Σύνδεσμο: 
https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=d34592d4f82394059373147f0e5defbd . 
Επίσης, δηλώσεις γίνονται και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 28430 23775. Μετά το πέρας αυτής 
της προθεσμίας, δηλώσεις θα μπορούν να γίνουν με φυσική παρουσία το Σαββάτο 
12/10/2019 στo Γραφείο Πληροφόρησης του Γεωπάρκου στην πόλη της Σητείας 17:00 – 
19:00, χωρίς, όμως, υποχρέωση της διοργάνωσης να προμηθεύσει ηλεκτρονικό τσιπ 
χρονομέτρησης. 

 
ΜΟΝΟ για τη διαδρομή του ανωμάλου δρόμου των 6.000μ. και των 1.000μ. μπορούν να 
γίνονται δεκτές συμμετοχές και την Κυριακή 13/10/2019 έως τις 9:30 το πρωί στη Γραμματεία 

των αγώνων, στην Κάτω Ζάκρο. 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ για το “Sitia Geopark Trail” 24 χιλ. από Σητεία για Ζίρο και 
επιστροφή από Κάτω Ζάκρο για Σητεία: Η μεταφορά θα γίνει δωρεάν από το σταθμό ΚΤΕΛ 

της Σητείας στις 07:30 π.μ. Τα προσωπικά είδη των αθλητών θα μεταφερθούν στον 
τερματισμό (Κάτω Ζάκρο) με ευθύνη των διοργανωτών. 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: Η παραλαβή 

των αριθμών όλων των συμμετοχών θα γίνει το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στο Γραφείο 
Πληροφόρησης του Γεωπάρκου Σητείας από 17:00 – 19:00 

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=d34592d4f82394059373147f0e5defbd

